CURRICULUM VITAE DESIGN ENGINEER
PERSONALIA
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Www.
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Rijbewijs:

Van der Helm, Inge
Cartesiusstraat 147, 2562SG Den Haag
06-83189278
mail@designkees.nl
designkees.nl
Nederlandse
25 juli 1976
A&B

OPLEIDINGEN:
09/'1409/'10-05/'12
09/'94-05/'00
09/'88-07/'94

KABK Den Haag – Post Graduate Industrial Design *Toegelaten
Kunstacademie Haarlem/Leiden (1e fase afgerond) *Certificaat
TU Delft – Industrieel ontwerpen (Master of Sience) *Diploma
VWO NE/EN/EC1/WIa/WIb/NK/SK *Diploma

CURSUSSEN/ ERVARINGEN:
07/'12-07/'12
Zakenreis naar China, Cixi (omgeving Shanghai) (2 weken)
Intensieve aansturing van de eerste productie/ assemblage van de
Dreumex zeepdispenser.
06/'13-07/'13

Solidworks flow training (3 dagen)
toegespitst op de schroefcentrifugaalwaaierpomp van de firma Desman
Pumps (Alphen a/d Rijn), verzorgd door Design Solutions.

06/'11-06/'11

Solidworks advanced training (4 dagen)
Advanced Parts & Surface modelling, met oa. sheet metal en weldments bij
Cadmes in ‘s Hertogenbosch.

10/'08-12/'08

2 Empowerment-cursussen voor persoonlijke ontwikkeling (2 x 1 week)
bij Essence in Amsterdam – soortgelijk aan Landmark.

11/'05-03/'08

2 Cursussen tot ski- en snowboardinstructrice (10 dgn / 1 week)
Cursus tot Anwärter en Landeslehrer 1 in het Salzburger Land.

03/'03-03/'03

Deelnemer CORAM Ontwerpwedstrijd 'Re-use or Reduce'
Ontwerpwedstrijd voor reductie in het waterverbruik in de badkamer.

04/'02-04/'02

SFE basis training in Berlijn (5 dgn)
Parametrisch constructief 3D CAD pakket met een mesh functie voor het
uitvoeren van eindige elementen berekeningen.

01/'01-09/09

Leven en werken in Duitsland/ Oostenrijk (ca. 8 jaar)
Internationale ervaringen.

05/'00-09/'00

Cursus Spaans in Salamanca (4 wkn & 3,5 mnd reizen)
Rondreis door Spanje na mijn afstuderen aan de TU Delft.

04/'99-09/'99

Organisatie ontvangstweek van de TU Delft (OWee) (1/2 jaar)
De OWee is voor alle faculteiten en duurt 4 dagen. Hierin wordt kennis
gemaakt in Delft, met elkaar, met sport- en studentenverenigingen en
de stad middels tal van georganiseerde activiteiten.

09/'97-07/'98

Jaarboekcommissie van de Studievereniging 'Id' (1 jaar)
Ontwerp van zowel kaft als de pagina layout, acquisitie, inhoud, DTP.

06/'98-07/'98

Studenten Design Research Trip naar Zuid-Korea (3 wkn)
Reis met de studievereniging langs universiteiten en bedrijven op zoek
naar de geschiedenis en de authenticiteit van het Zuid Koreaanse Design.

COMPUTERKENNIS:

Adobe Photoshop /Illustrator | AutoCAD | Solidworks (incl. Flow Simulation)
SFE Concept | Hypermesh | HTML/ CSS/ Javascript/ PHP | Office pakket

TALEN:
Nederlands
Duits
Engels
Spaans

Moedertaal
Woord en schrift zeer goed (8 jaar gewoond/ gewerkt)
Woord en schrift goed
Woord en schrift redelijk

WERKERVARING:
08/'13-

Babypauze

05/'13-07/'13

Via Amstel Engineering gedetacheerd bij Desman Pumps (Alphen a/d Rijn)
Parametrisch modelleren van een schroefcentrifugaalwaaier(pomp) in
Solidworks en optimaliseren m.b.v. flow analyses.

03/'10-03/'13

Product Manager/ Engineer bij Ingenieursbureau MTC Ditems (Volendam)
Ontwerpen van producten naar eigen ideeën en de technische
uitontwikkeling voor klanten. Brede ervaring als product manager/
engineer; communicatie en aansturing betrokken partijen in Nederland en
buitenland, proces- en kwaliteitsbeheersing.
Dreumex – Zeepdispenser – Uitwerking en optimalisatie van het product tot
en met productie en Quality Control in China. Status: in Productie,
tienduizenden per jaar.
Heineken – I-Cooler – Uitwerking en ontwikkeling van een tapzuilkoeler die op
basis van peltierelementen een ijslaag op de tapzuil creëert. Status: Fieldtest
serie 25 stuks.
MTC Ditems – Oplaadbare fietslampjes op basis van Led en een Charger als
docking station. Status: Prototype.
NikInc – Ontwikkeling GUI voor simulatiedoeleinden op basis van html en js.
SMG – Kledingrekken voor Scapino en TMS. Herontwerp van metalen
kledingrekken voor het goedkope segment. Status: in productie.

01/'10-03/'10

Internetbedrijf Web effects (A'dam)
Meedenken verbetering vormgeving en interactiestructuur van websites.
Verkopen advertenties Duitse markt.

10/'07-08/'10

Diverse grafische en webprojecten op freelance-basis (Oostenrijk)
Eigen designbureau voor 2D en webdesign voor particulieren en MKB, van
eenvoudige websites tot PHP platforms.

12/'05-04/'09

Ski- en Snowboardles geven (Oostenrijk)

11/'05-09/'09

Eigen toerismeonderneming (B&B) opzetten en managen (Oostenrijk)
Huis gekocht, zelf verbouwd en ingericht. Huisstijl ontwikkeld inclusief
website, klantenwerving en –binding, activiteiten organiseren.

01/'02-11/'05

MSX International (München, D)
Berekeningsingenieur in de conceptuele ontwikkelingsfase van de BMW X5
carrosserie met SFE Concept. En statische & dynamische eindige elementen
analyses met Simpack en Hypermesh ter verbetering van het rijcomfort.

12/'00-12/'01

Ministerie van Binnenlandse zaken, OL 2000 (Den Haag)
Onderzoeker fysieke klantcontactpunten van de overheid en non-profit
organisaties. Communicatie en functionaliteit van fysieke elementen in
klantcontactpunten in kaart brengen.

09/'99-05/'00

Internet Company Fredhopper Inc. (A'dam, NL /Boston, USA)
Ontwikkeling van een GUI als 'Recommendation assistant'
Website voor eToys met een intelligente, digitale koop-assistent, die d.m.v.
keuzes en info aanbevelingen doet.

Afstuderen

01/'99-04/'99
Stage

Designbureau 'Norbert Linke & Associates' (Antwerpen, B)
Meewerken in een klein, breed georiënteerd designbureau.

